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ATA DA 19ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às onze horas (11h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de outubro do ano de 

mil novecentos e noventa e quatro (1994), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE , presentes os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros: SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, JOSÉ MARIA DE AZEVEDO 

BARBOSA (Coordenador), MANUEL AYRES, LAURO DE BELÉM SABBÁ, LUCIVAL 

DE BARROS BARBALHO  e ANTONIO ERLINDO BRAGA  como Auditor Convocado, 

em virtude da ausência da Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN 

PINHEIRO , conforme Ata nº. 3.557 da Sessão Ordinária de 13 de outubro do corrente, 

também presentes os seguintes representantes do Ministério Público: Doutores JOSÉ 

OCTÁVIO DIAS MESCOUTO - Procurador-Chefe, IVAN BARBOSA DA CUNHA, PEDRO 

ROSÁRIO CRISPINO e ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, assim como as 

Subprocuradoras Doutoras IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA BASSALO 

CRISPINO; os Auditores Doutores: JAYME FERREIRA BASTOS e EDÍLSON OLIVEIRA E 

SILVA. Estiveram presentes, ainda, à Sessão, as mais altas autoridades civis e militares, entre 

elas: Senhor CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS - Governador do Estado do Pará; Doutor 

JÁDER FONTENELLE BARBALHO - ex-Governador do Estado do Pará; o Deputado 

DURBIRATAN BARBOSA - Presidente da Assembléia Legislativa do Pará; o Desembargador 

JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA - Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; 

Conselheiro IRAWALDYR ROCHA - Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios; 

Conselheiros VICENTE DE PAULA QUEIROZ e ALCIDES ALCÂNTARA - Membros do 

Tribunal de Contas dos Municípios; Doutor EXPEDITO LEAL - Procurador-Chefe do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios; Professor ROMERO 

XIMENES PONTES - ex-Secretário de Estado de Educação; Doutor JOAQUIM LEMOS - 

Procurador Geral do Estado; Profº JOSÉ DO EGIPTO SOARES FILHO - Presidente do 

IPASEP; MARIA EUGÊNIA RIOS - ex-Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação 

Geral; Deputado MANOEL RIBEIRO; Dr. ROBERTO CORREIA - ex-Secretário de Estado do 
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Trabalho e Promoção Social; ROBERTO FERREIRA - ex-Secretário de Estado da Fazenda; 

Senhor LAÉRCIO BARBALHO - Genitor do Dr. Jáder Barbalho; Deputado Estadual JOSÉ 

PRIANTE; Doutor ERNANI MOTTA - ex-Secretário de Estado da Saúde; Professor NELSON 

FIGUEIREDO RIBEIRO - ex-Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração; 

Doutora EDITH MARÍLIA MAIA CRESPO - Procuradora Geral de Justiça do Estado; 

Vereador EMANOEL Ó DE ALMEIDA - representante da Câmara Municipal de Belém; 

Tenente Coronel QOPM CLETO FONSECA - Comandante da Polícia Militar do Estado do 

Pará; e o Senhor LUTFALLA BITAR - Presidente da ESTACON ENGENHARIA S.A., reuniu 

o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, 

realizada nos termos do artigo 173, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, com a 

finalidade específica de condecorar o Excelentíssimo Senhor Doutor JÁDER FONTENELLE 

BARBALHO, ex-Governador do Estado do Pará, com a Medalha Serzedello Corrêa, Classe 

"A", pelos relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Deste modo, 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE assim se 

pronunciou: Na forma regimental, declaro aberta a presente Sessão Solene do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, que tem por finalidade específica a condecoração do 

Excelentíssimo Senhor Doutor JÁDER FONTENELLE BARBALHO, Ex-Governador Estado do 

Pará, com a Medalha Serzedello Corrêa, Classe ‘A’, por relevantes serviços prestados a esta 

Corte de Contas. (Pausa). Contando com a honrosa presença do Excelentíssimo Senhor 

CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS, Governador do Estado, à Mesa Diretora dos Trabalhos, 

a Presidência convidou os Excelentíssimos Senhores: Presidente da Assembléia Legislativa, 

Deputado DURBIRATAN BARBOSA, o homenageado, Doutor JÁDER FONTENELLE 

BARBALHO, e o Desembargador JOSÉ ALBERTO MAIA, que nesta solenidade representou o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para comporem a Mesa. A seguir, convidou a todos para, 

de pé, ouvirem a execução do Hino do Estado do Pará, pela Banda da Polícia Militar. (Pausa). 

Após a execução do mesmo, a Presidência convidou o Auditor Doutor JAYME FERREIRA 

BASTOS a fazer a leitura da Resolução 13.000, de 07 de abril de 1994, que concedeu ao Doutor 

Jáder Barbalho a Medalha Serzedello Corrêa, Classe "A". (Pausa). Neste momento, o Doutor 
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JAYME BASTOS passou a leitura da referida Resolução, do seguinte teor: Em Sessão 

Ordinária do dia 07 de abril de 1994, do corrente ano, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, Presidente deste Tribunal, apresentou ao Plenário a 

seguinte preposição: Governador do Estado, por dois mandatos, recebidos da vontade do povo 

paraense (1983-1987) - (1991-1994), o Dr. Jáder Fontenelle Barbalho, no exercício dessa alta 

investidura e coerente com sua devoção ao regime democrático, sempre governou em harmonia 

com os demais Poderes Constituídos e com os Órgãos aos quais a Constituição assegura 

independência e autonomia. § Assim, no seu primeiro Governo, os Poderes Legislativo e 

Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado foram excluídos dos planos 

de contenção de despesa e a eles repassados integralmente os recursos que lhes eram 

destinados. § Com relação especial a esta Corte de Contas o ilustre Governador dedicou a 

melhor atenção, proporcionando os instrumentos e os meios indispensáveis ao pleno 

desempenho de sua missão constitucional. Pesquisa feita nos Anais deste Tribunal indica atos 

de natureza legislativa e de conteúdo administrativo, ora reestruturando o Quadro de Pessoal, 

ora no sentido da eficácia da fiscalização financeira e orçamentária. Atendendo à iniciativa 

desta Presidência, o Dr. Jáder Barbalho promoveu o lançamento da edição especial da Revista 

deste Tribunal, com divulgação nacional e que, sob a coordenação do ilustre Conselheiro José 

Maria de Azevedo Barbosa, foi dedicada a comemorar o cinqüentenário do Dr. Inocêncio 

Serzedello Corrêa. O lançamento desse número de nossa Revista, contendo todo o relato 

histórico da vida do Patrono desta Casa, se fez em ato solene, no Palácio Lauro Sodré, no dia 

10 de outubro de 1984, presidido pelo jovem governante e presentes as mais altas autoridades 

do Estado. § Retornando à titularidade do Poder Executivo, o Dr. Jáder Barbalho voltou a 

prestigiar este Tribunal, recomendando, à Secretaria do Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral, a assinatura com este Órgão de Convênios visando completar a 

informatização de nossos serviços, iniciada na administração do ilustre Conselheiro Manuel 

Ayres, convênios que foram firmados em 1992, na gestão do ilustre Conselheiro Lucival de 

Barros Barbalho e, em 1993, sendo que nesta última oportunidade foi também autorizada, com 

recursos do Estado, a aquisição de moderno equipamento de Processamento de Imagens, cuja 
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instalação substituiu o anterior sistema de microfilmagem. § Após colaborar no necessário 

processo legislativo, sancionou os projetos, que, aprovados por unanimidade pela Egrégia 

Assembléia Legislativa, se transformaram nas Leis Complementares nº. 12, de 09 de fevereiro 

de 1993 e nº. 20, de 18 de fevereiro de 1994. Esse conjunto de leis agasalha a organização do 

Tribunal, em plena e perfeita harmonia com o texto constitucional, sendo de ressaltar que a 

última dessas leis permite a esta Casa elaborar o seu Plano de Classificação de Cargos, 

assunto da maior importância para a vida funcional de seus servidores. Mais recentemente Sua 

Excelência assinou o Decreto nº. 2.414, de 24 de março do ano em curso, permitindo a 

desapropriação de área contígua aos nossos Edifícios Sede, visando à expansão de nossas 

instalações e as do Ministério Público junto a este Instituto, desapropriação que se efetivou no 

último dia 30, com o pagamento da quantia arbitrada. § A atenção e o respeito do Dr. Jáder 

Barbalho para com esta Corte se manifestaram, permanentemente, no atendimento imediato 

dos pleitos que lhe foram formulados e no cumprimento e acatamento às decisões aqui 

proferidas. Por esses motivos é que, neste momento, quando o Dr. Jáder Barbalho encerra 

mais um profícuo governo, tenho honra de propor ao Egrégio Plenário seja concedida a Sua 

Exª. a Medalha Serzedello Corrêa - Classe A, como merecido reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado. Feita a leitura da referida Resolução, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, Doutor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, 

assim proferiu seu discurso de condecoração do Doutor JÁDER BARBALHO: Excelentíssimos 

Senhores: CARLOS SANTOS, Digníssimo Governador do Estado do Pará; Deputado 

DURBIRATAN BARBOSA, Digníssimo Presidente da Egrégia Assembléia Legislativa; 

Desembargador JOSÉ ALBERTO MAIA, representante do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado; Conselheiro IRAWALDYR ROCHA, Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; Doutora MARÍLIA CRESPO, Digníssima Procuradora-Geral 

de Justiça; Doutor EXPEDITO LEAL, Digníssimo Procurador-Chefe do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios; Senhores Conselheiros; Doutor JOSÉ OCTÁVIO 

DIAS MESCOUTO, Digníssimo Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal; 

Senhores Procuradores, Senhores Auditores, Senhores Secretários de Estado, Senhores 
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Deputados e Excelentíssimas Autoridades aqui presentes ou representadas, meus Senhores e 

Senhoras, Excelentíssimo Senhor Doutor JÁDER BARBALHO: As instituições humanas, como 

os próprios seres que as concebem, as inspiram e as comandam, adquirem uma alma, com o 

correr do tempo, e traçam, com seus próprios atos, o seu perfil de componentes afetivos e 

psicológicos, confiáveis e valorativos, que cresce de ponto, à vista da opinião pública, na 

medida em que a instituição se mantém fiel a seus princípios e ao padrão de honra e 

respeitabilidade que incorpora. § Uma Corte de Contas, pela própria designação que ostenta e 

pela terminologia que vocabulariza em sua linguagem oficial, deve afastar-se, com absoluta 

intransigência, de situações que comprometam sua independência institucional. Uma Corte de 

Contas, mercê de sua própria destinação histórica, terá inevitavelmente de distanciar-se das 

margens e das praias, por amenas e aprazíveis que sejam, e dirigir-se, para inaugurar seu 

roteiro de benefícios e serviços a serem prestados à Pátria, ao mar alto, onde se sinta 

fortalecida, como nau do grosso calado, contra borrascas e ondas gigantescas, capazes de 

fazer soçobrar as embarcações mais frágeis e menos comprometidas com as indicações e a 

segurança das bússolas. § Uma Corte de Contas terá de pautar suas resoluções e seus gestos 

não tanto pela contemplação visionária e nefelibata da geografia do céu, onde campeiam 

nuvens, porém, posto que arrastada pela imposição do dever e do espírito cívico, ao arrojo das 

navegações mais arriscadas e contrárias às habituais correntes marítimas das opiniões 

flutuantes, será pela sólida geologia da terra firme, das rochas inabaláveis, dos alicerces 

eternos, das crenças inquestionáveis e irreversíveis. § Uma Corte de Contas terá de ser 

coerente com sua própria finalidade denominativa, e prestar contas de tudo que decide, em 

primeiro lugar, à consciência de seus próprios membros, que encarnam a consciência da 

própria instituição. § E é por isso que, em todos os atos públicos que inspira, deve estar 

presente o princípio de que jamais cederá vez aos interesses pessoais, às prioridades dos meios 

sobre os fins, ao favoritismo de grupos ou pessoas, ao fisiologismo funcional ou principalmente 

à pressão de opções partidárias. O respeito que deve, antes de tudo, a si mesmo, exige deste 

Tribunal, posto como exemplo e norteamento para a sociedade a qual serve, a segurança de 

suas decisões, a transparência de seus propósitos, a limpidez e a pertinência de seus objetivos. 
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§ É por isso que a ninguém é permitido traços, ainda que leves, de política nas homenagens 

que presta, dentro dos mais estreitos limites de seu Regimento, ou perceber qualquer tênue 

ranço de lisonja quando outorga, num ato de pleno reconhecimento de méritos e 

benemerências, a sua medalha Maior, ao pequeno número de pessoas que atendem, sem 

qualquer tipo de concessão, aos requisitos impostos pelas normas vigentes. § Conhecido 

político brasileiro afirmou, de certa feita: ‘Política é como nuvem. Você olha e ela está de um 

jeito. Olha de novo, e ela já mudou’. (Magalhães Pinto). § Diferentemente, ao apreciar os 

méritos de alguém, este Tribunal deve estar seguro de que seu julgamento goza de validade 

permanente. § Comedido nos elogios que deixa transparecer, nas decisões que toma, avaro em 

sua homenagens e distinções, é com a maior tranqüilidade de consciência e a convicção de 

estar concretizando um ato de justiça, que este Tribunal outorga a V. Exª., Doutor JÁDER 

BARBALHO, a medalha SERZEDELLO CORRÊA, Classe A, como reconhecimento aos 

relevantes serviços que a ele prestou. § A própria denominação da Medalha - a única com que 

agraciamos aos que nos fazem jus ao apreço, à consideração e, porque não dizer, à gratidão - 

traz já em seu nome a marca da dignidade, da honradez, dos gestos impolutos e do patriotismo 

intimorato. Serzedello Corrêa foi, com certeza, o exemplo do homem público que sempre 

colocou acima de seus próprios interesses o bem coletivo e o serviço de seus concidadãos. Seu 

nome carreia, por conseguinte, para nossa Medalha Maior, o registro de um paradigma e, por 

assim dizer, esconjura qualquer conotação de subserviência, de culto ao poder, de indigente 

favoritismo ou de imerecido destaque. § Destina-se ela, aos próprios Conselheiros membros 

desta Corte de Contas, e nessa qualidade traz o sabor de um apelo e de um desafio - expressa 

uma provocação de envolvimento com o espírito e o ideário cívico do grande paraense, cujos 

restos mortais repousam à entrada de nossa sede, como que a sacralizar o roteiro de trabalho 

dos que aqui penetram. § Pode também, por decisão do Plenário, ser concedida, sempre em 

caráter de ostensiva singularidade, àqueles - como é o caso de V. Exª. - que se irmanam 

conosco no esforço permanente que fazemos, para elevar o nível de nossos empreendimentos, 

de nosso aparelhamento técnico, da qualificação sempre mais aprimorada dos recursos 

humanos, que formam a nossa comunidade de trabalho. Pode ser conferida, por conseqüência, 
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àqueles que nos estendem suas mãos adjutórias e estimulantes, transmitindo-nos força e 

ousadia para prosseguirmos no itinerário que nos traçamos. § Entendemos desnecessário 

repetir, ainda que em síntese, a relação que já foi lida, há poucos momentos, no teor da 

proposição desta Presidência, que originou a Resolução de Nº. 13.000, de 7 de abril de 1994, 

que está sendo cumprida nesta oportunidade. Em dois mandatos de Governador, que lhe foram 

atribuídos pela vontade do povo paraense, ao lado de todo o acervo de realizações que 

apresentou aos olhos deste mesmo povo que, mais uma vez, acaba de consagrá-lo nas urnas, 

acumulou V. Exª. expressiva e substancial cópia de préstimos e apoios oferecidos a este 

Tribunal, os quais contribuíram decisivamente para melhorar o desempenho de nossas 

obrigações e o cumprimento da missão constitucional que nos é confiada. § Sabemos que um 

Governador, ou qualquer outra autoridade constituída, não pode tudo. E ainda que o pudesse, 

não o poderia sozinho, ao enfrentar o acúmulo de problemas com que se defronta um país 

jovem, mas agigantado como o nosso. § Já o Padre Antônio Vieira declarava, com a sabedoria 

que transpira de seus sermões: ‘O poder tudo consiste em poder o lícito e o justo, e em não 

poder o ilícito e o injusto. E só quem pode e não pode desta maneira é realmente todo 

poderoso’. § Temos certeza, Doutor JÁDER BARBALHO, que esta Medalha representará, na 

copiosa lista de distinções que já recebeu V. Exª., o marco do reconhecimento oficial do poder 

que o povo repetidamente lhe outorga, como fragmento do ‘poder todo poderoso’, que é o 

poder de DEUS, que distribui bondades, semeia justiças e opera prodígios. § Receba dileto 

amigo Doutor JÁDER FONTENELLE BARBALHO, neste 27 de outubro, o seu dia maior, a 

homenagem do Tribunal de Contas do Estado do Pará e a afetuosa saudação de seu ex-

professor, que roga a DEUS por sua permanente felicidade, permitindo-lhe pleno êxito em 

novas e corajosas jornadas, a serviço do Brasil e do Pará. § (Pausa). Neste momento, convido 

todos os presentes a ficarem de pé, quando eu terei a honra de condecorar, com a MEDALHA 

SERZEDELLO CORRÊA - "Classe A", o Doutor JÁDER BARBALHO. (Aplausos). Dando 

continuidade à homenagem, a Presidência concedeu a palavra ao Procurador representante do 

Ministério Público junto a este Tribunal, Doutor IVAN BARBOSA DA CUNHA, que assim 

proferiu o seu discurso: Exmº. Sr. Governador Constitucional do Estado do Pará, Exmº. Sr. 
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Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Exmº. Sr. Desembargador 

representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Exmº. Sr. Presidente do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, Dr. Elias Naif Daibes Hamouche, meu nobre e preclaro 

Dr. Jáder Fontenelle Barbalho, na pessoa de quem saúdo as autoridades aqui presentes ou que 

se fizerem representadas. § Dignos Senhores e respeitáveis Senhoras: Sinto o peito ufano de 

alegria, neste instante ímpar de minha vida pública, quer como advogado agrarista que fui, 

quer como membro do Ministério Público junto a este Tribunal, que sou, designado por sua 

Exª., o eminente Dr. José Octávio Dias Mescouto, meu Procurador-Chefe, poder falar 

saudando a figura histórica de Jáder Barbalho. E esta saudação aflora meu sentimento de 

paraense no momento em que faço quando você, permita que assim o trate, está, 

momentaneamente, fora do poder da República. Figura histórica, digo enfaticamente. Ah! A 

história misturada ao tempo, reflete o julgamento dos homens de boa vontade. A história é 

capaz de mudar o rumo da própria história, com descobertas novas e conceitos mais modernos, 

cientificamente. A nossa história, a história deste povo paraense, bravo aguerrido no seu 

caminhar, humilde em servir, honesto no seu proceder, religioso e temente a Deus na sua mais 

completa acepção de espiritualidade, tem demonstrado, ao longo do tempo, que somos um povo 

sedento de memória para podermos anunciar aos quatros cantos do mundo a nossa história 

viva. A verdadeira história feita e construída com suor, sangue e lágrimas pelo nosso povo. 

Você é parte integrante dessa história, não só como condutor de massas desde o tempo em que 

brilhavam suas estrela e inteligência como líder estudantil, nos idos de 1963 chegando à 

vereança à Câmara Municipal de Belém, em 1967, passando pela Assembléia Legislativa, no 

período de 71/75 como Deputado Estadual, mais tarde eleito Deputado federal, em 75/83; 

Governador por duas vezes, nos períodos de 83/87 e 90 a março de 94, e Ministro de Estado da 

Reforma Agrária e da Previdência Social. Podíamos assegurar que o próprio curriculum, aqui 

anunciado, por si só, bastaria para fazer história. Mas, assim como somente a fé, por si só, não 

basta sem as boas obras, assim, também, não basta ao homem público um curriculum vasto 

sem boas obras. E, você, as fez, menos do ponto de vista material, se assim for olhado, porém 

pelas conseqüências sociais que a elas imprimia. São fatos públicos e notórios, e estes, segundo 
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a Lei Processual Civil, independem de prova. São aos olhos vistos por todos: adversários; 

inimigos gratuitos; amigos e desapaixonados, estes coerentes no julgar. § Meus senhores, 

minhas senhoras, estamos aqui reunidos, em meio a pessoas amigas, com um desiderato: 

homenagear Jáder Fontenelle Barbalho, ex-Governador do Pará. Preliminarmente, louvamos a 

inteligência do digno Presidente deste Tribunal ao sugerir aos seus pares o nome do ilustre 

homenageado para receber a mais alta comenda desta Casa, a Medalha SERZEDELLO 

CORRÊA. E, não haveria melhor paralelismo entre as duas eminentes figuras que fizeram e 

fazem a história paraense do que este: condecorá-lo com a Ordem Serzedello Corrêa, nome do 

criador e patrono dos TCE’s. Senão, vejamos: ambos nasceram nesta cidade de Santa Maria 

de Belém do Grão Pará, em épocas diferentes, mas de lutas tenazes; aquele afinado à 

disciplina do seminário, adaptou-se à Escola Militar e galgou posto de líder entre seus pares; e 

este, afinado à rigorosa disciplina salesiana, opta, mais tarde, pelo Colégio Estadual Paes de 

Carvalho, berço de governadores, onde desponta, definitivamente, como líder estudantil; os 

dois foram governadores - no Paraná e no Pará; os dois foram deputados; os dois foram 

Ministros de Estado; ambos, portanto, homens do mais alto coturno. § Homens há, que ao 

alvorecer das faculdades que nobilitam e ornam-lhes a alma, nada anunciam de grande e de 

extraordinário para o futuro, nem quanto às conquistas da inteligência e aos dotes do coração, 

nem também quanto aos domínios do espírito e ao prestígio do caráter. Outros há, porém, tão 

privilegiados que, aos primeiros lampejos da razão, às primeiras radiações do espírito e 

expansão do coração fazem pressentir claramente que se hão de levar, um dia, entre os seus 

concidadãos pelo saber, pelo caráter e pela virtude. Ao número destes homens privilegiados 

pertence o insigne homenageado que atrai as simpatias do povo do Pará, em sua maioria. Os 

paraenses, seus conterrâneos, em nome do Egrégio Tribunal de Contas e do Ministério Público 

que atua junto a esta Casa, promovem em sua honra esta espontânea manifestação de apreço. 

§ Dr. Jáder, se tirarmos do trabalhador o suor; das grandes causas, o martírio; da obra do 

artista, a pena; do amor, a tristeza; da vida, a morte; do político, o mandato; não haverá fé e 

muito menos virtude, esperança, poesia, beleza e moral no mundo, porque tudo que é grande 

nasce da dor e cresce ao rego das lágrimas. Outrora a compressão condenou Sócrates à morte, 
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porém Platão fez triunfar as doutrinas deste filósofo; a compressão condenou Galileu, porém 

Galileu demonstrou a verdade da ciência. Assim aconteceu com você, nobre homem público: a 

calúnia e a perversidade lhe atiraram pedras, mas elas passaram ao largo e você saiu radiante 

de glória. Das urnas eleitorais, em esplêndida e concorrida votação saiu seu nome triunfante 

que o fez ocupar pela segunda vez o Governo deste Estado. Em todas as situações em que os 

combates políticos o tem atirado, você se tem mostrado cheio de dignidade. § O meu preito de 

homenagem nesta ocasião é nascido da convicção de que a desdita não abate ânimos fortes e 

que pessoas como você desprezam as intrigas dos vis e a arrogância dos maus. § Mas, a alma 

não tem o mesmo estado de ânimo em todos os momentos. Quando deixa de apoiar-se em Deus, 

o homem reclina-se, instintivamente, sobre seu próprio centro e então aparecem inseguranças 

por todos os lados, como formigas. Então, a pessoa busca esconderijos para não sofrer 

ansiedades. O poder total, a liberdade completa só vêm depois de mil combates e feridas sem 

conta. § Uma pessoa em êxtase está fora de si e perdida na contemplação, e às vezes pode 

parecer morta, embora exista aí uma abundância de vida e graça. Aos olhos da fé, porém, o 

contemplativo está cheio de luz e paz de Deus. Sei que você tem fé em Deus e no que faz. § 

Moisés ao receber e entregar a Lei do Sinai aos homens eruditos da Sinagoga, recomendou 

três princípios basilares de procedimentos ao dizer: ‘reflitam antes de julgar, eduquem muitos 

discípulos e construam uma cerca em torno da Lei’. Reflitam antes de julgar: na condição de 

primeiro magistrado do Estado, já por duas vezes, o nosso homenageado, também, recebeu a 

recomendação de Moisés e a aplicou em diversos momentos cruciais de seus mandatos. Jamais 

um juiz, seja lá de que instância for, ou do mais longe recôndito territorial, poderá julgar sem 

antes refletir, pensar, ponderar, mensurar e estudar. Neste procedimento, com mistura de 

humano e divino, o homem na condição de julgador tem, necessariamente, que estar 

mergulhado em Deus, pois a suprema justiça emana da sabedoria e esta tem que estar afinada 

com a inteligência que provém do Criador. Eduquem muitos discípulos: o homem público, pela 

sua inerente condição de contratos permanentes com o povo, tem a sublime missão de educar, 

mas educar latu sensu, pregando que sem educação não pode haver vida melhor, bem estar, 

ideal que todos buscam e que é direito natural. Você educou discípulos e fez seguidores. 
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Construam uma cerca em torno da Lei: onde quer que tenham criado unidades de organização 

social, os homens têm procurado evitar o caos desordenado, estabelecendo em seu lugar uma 

forma qualquer de ordem em que se possa viver. As normas jurídicas podem ser mais ou menos 

perfeitas, mas não serão leis se não estiverem orientadas no sentido da realização da justiça. 

Presente em todos os momentos da existência do direito, a justiça se encontra em todas as leis, 

mas não se esgota em nenhuma. Importa, fundamentalmente, ao direito que nas relações 

sociais uma ordem seja observada: que seja assegurado a cada um aquilo que lhe é devido, 

vale dizer, que e a justiça seja realizada. E, aí, concluímos que o objeto formal do direito é a 

justiça calcada em normas, leis que disciplinam a ordem social. Nenhuma sociedade 

politicamente organizada pode prescindir da lei e sob ela seus atos devem subordinar-se. § 

Nenhuma democracia pode ser forte se não tiver, absolutamente, convencida de que a lei rege 

seus princípios basilares. Você ajuda a construir nossa democracia sob o amparo da lei. § 

Você recebe, agora, neste sodalício a comenda ‘Serzedello Corrêa’, certamente, mais uma 

dentre tantas outras já recebidas. Mas, esta, com certeza, brilhará cintilante em seu peito, eis 

que provém desta Corte de Contas, onde é julgada a atuação pública dos administradores dos 

bens do povo e, somente, aos bons gerentes da res publica é concedido o alvará de quitação. § 

Meus senhores e minhas senhoras, eu também tenho direito de alegrar-me por vê-lo, aqui, ao 

receber esta comenda, diante de seus amigos, auxiliares leais e, por oportuno, elejo três figuras 

humanas de notórios saber jurídico, de economia e reputação ilibada comprovados por todos 

para homenagear a todos os seus ex-auxiliares: os Doutores Alcides Alcântara, João Roberto 

Cavaleiro de Macedo e Roberto Ferreira. § Dr. Jáder, o talento é uma força. O bem estar da 

humanidade é o ponto de aplicação para as suas mais fecundas produções. § Prossiga na 

trajetória que traçou na política, agora, a senatória da República. § O Pará conta com o seu 

amor e o Brasil com o seu talento. § Tenha saúde e seja muito feliz, neste dia de seu natalício. 

Obrigado a todos. (Aplausos). Prosseguindo com o preito, a Presidência concedeu a palavra ao 

representante da Associação Nacional do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, o 

digno Procurador Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, ocasião em que 

se pronunciou nos termos que seguem: Exmº. Sr. Carlos Santos, Governador do Estado do 
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Pará; Exmº. Sr. Elias Naif Daibes Hamouche, nosso Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará; demais autoridades presentes ou representadas já mencionadas pelo nosso 

digno colega Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do 

Pará; Doutor Jáder Fontenelle Barbalho: Nos dias 18 a 21 da semana próxima passada, Belém 

sediou o II Encontro Nacional de Procuradores do Ministério Público junto aos Tribunais de 

Contas do qual, com muita honra, fui o Coordenador Geral. § Na oportunidade, o Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará foi considerado como modelo para 

todos os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Brasil pois, de conformidade 

com a Lei Complementar Estadual nº. 09, de 27 de janeiro de 1992, tem assegurada sua 

autonomia, com independência financeira, orçamentária e administrativa. § E a quem devemos 

nossa Lei Complementar? A V. Exª., que como Governador à época, sabedor de nossas 

dificuldades e da justiça de nossas pretensões, não hesitou em nos ajudar tanto na sua 

tramitação na Assembléia Legislativa, bem como e, principalmente, na sua imediata Sanção 

tão logo foi aprovada naquela Augusta Casa. § Assim, nossa Associação Nacional, sabedora 

da atuação decisiva de V. Exª. quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 

Modelo do Brasil, resolveu lhe outorgar esta Panóplia em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados à Instituição tanto a nível local, como também, doravante, a nível Nacional, 

agora como Senador da República Federativa do Brasil. (Pausa). Neste momento, o Doutor 

ANTÔNIO MARIA CAVALCANTE entregou a Comenda ao doutor JÁDER BARBALHO, no 

que foi bastante aplaudido pelos presentes. (Pausa). Em seguida, a Presidência concedeu a 

palavra ao homenageado, Doutor JÁDER FONTENELLE BARBALHO, que proferiu seu 

discurso nos seguintes termos: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, CARLOS DE 

OLIVEIRA SANTOS, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, Doutor 

DURBIRATAN BARBOSA, Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ALBERTO MAIA, 

Representante do Tribunal de Justiça do Estado, Excelentíssima Senhora Doutora MARÍLIA 

CRESPO, Procuradora Geral do Estado, Excelentíssimo Senhor Conselheiro IRAWALDYR 

ROCHA, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Excelentíssimo 

Senhor Doutor EXPEDITO LEAL RIBEIRO, Procurador do Ministério Público junto ao 
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Tribunal de Contas dos Municípios, Excelentíssimo Senhor Professor ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, na sua pessoa, 

cumprimento todos os demais Conselheiros deste Egrégio Tribunal, da mesma forma que, na 

pessoa do Doutor OCTÁVIO MESCOUTO, cumprimento a todos os Procuradores junto ao 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, aos Senhores Auditores, aos Senhores Secretários de 

Estado aqui presentes, Senhores Deputados, meus companheiros de Governo, Servidores 

Públicos, membros do Cargo Consular, enfim autoridades presentes ou representadas e, de 

modo muito especial, os meus cumprimentos ao meu pai, Laércio Barbalho: Professor Elias 

Naif Daibes Hamouche, deveria, seguindo o protocolo de homenageado, trazer um discurso 

escrito. Entretanto, permiti-me, mais uma vez, quebrar o protocolo, particularmente, para que 

eu pudesse, nesta data, dar vazão, sem o apoio da palavra escrita, ao meu sentimento (não que 

aquilo que trouxesse por escrito fosse meramente formal) ao receber esta homenagem do 

Tribunal de Contas do Estado. Homenagem esta proposta por Vossa Excelência e acolhida 

pelos demais membros desta Corte. Seguramente, já recebi várias manifestações, homenagens, 

comendas e títulos, durante minha carreira de homem público e pelos cargos que passei. 

Entretanto, quero registrar que esta homenagem, que me presta, hoje, o Tribunal de contas do 

Estado, tem um aspecto muito especial para mim. Em primeiro lugar, pelo fato de tratar-se de 

uma manifestação do TCE, o que por si só já me seria profundamente honroso e, em segundo 

lugar, pelo fato do TCE ter aceitado a proposta de Vossa Excelência, Professor Elias Naif 

Daibes, após eu deixar o Governo do Estado. Se esta homenagem ocorresse quando, ainda, 

estava no exercício do Governo estadual, poderia ser interpretada como um gesto de mera 

cordialidade do Tribunal de Contas do Estado para com o Chefe do Poder Executivo. Mas, 

quando esta homenagem se materializa após o término do mandato, sem que eu estivesse 

ocupando qualquer cargo público e que Vossa Excelência, ouvindo os seus pares, houvesse 

acolhido que a entrega desta Comenda fosse materializada após as eleições, para que uma 

cerimônia desta natureza não fosse confundida com propaganda político-eleitoral, em favor do 

candidato ao Senado. Estes dois aspectos dão relevância, toda especial para mim: o fato de ter 

sido após o término do meu mandato e, também, haver sido após as eleições de 03 de outubro 
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passado. Recolho esta manifestação do TCE e me considero, preceitua-me a imodéstia, 

merecedor dela, não por um aspecto, de qualquer gesto de natureza administrativa ou política 

no exercício do Governo do Estado, em duas oportunidades, que fosse dever do Governador. 

Mas, sim, recolho esta homenagem, pelo fato de procurar promover, como Governador do 

Estado, durante meus dois mandatos, relações harmoniosas, não só em relação ao TCE, mas, a 

todos os demais Poderes do Estado. Não me recordo de nenhuma dificuldade que possa ter 

tido, seja com Tribunal de Justiça do Estado, seja como a Assembléia Legislativa, seja com o 

Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios ou, ainda, com o Ministério Público. Em 

nenhum momento, como Governador do Estado, procurei usar da ação política para interferir 

na ação de outros Poderes do Estado, pois, considero fundamental que sejam independentes, 

apesar de harmônicos. Recolho, portanto, esta manifestação do TCE, como uma manifestação 

ao Ex-Governador que procurou, durante o exercício de dois mandatos, manter este clima de 

harmonia, o que é fundamental, porque não só o Executivo, mas todos os Poderes, que 

integram a Administração Pública, são fundamentais na vida da sociedade paraense. É neste 

sentido, Professor Elias Naif Daibes, que recolho as manifestações de seu pronunciamento, que 

foi meu professor de Direito Constitucional, juntamente com o inesquecível Professor Orlando 

Bittar. Cadeira que, na Faculdade de Direito, mais me sensibilizou e interessou, talvez pela 

vocação que eu já tinha de ingresso na vida pública, além de considerar que o Direito 

Constitucional seria fundamental para a ação parlamentar e para o exercício do Poder 

Executivo, que, ainda nos bancos da Faculdade, não imaginava que o povo paraense pudesse 

me conceder, em duas oportunidades. Recolho, assim, a manifestação do professor, amigo e 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que sempre defendeu os interesses desta Corte e 

sempre foi compreensível, em todas as oportunidades que tivemos em discutir interesses 

comuns nas relações entre o Poder Executivo e o Tribunal de Contas do Estado. Quero, 

também, manifestar o meu agradecimento ao Doutor Ivan Barbosa da Cunha pela sua 

manifestação calorosa, meu amigo que, seguramente, se alicerça nos ídolos de nossa vida de 

política estudantil, quando tivemos a oportunidade de sedimentar essa velha amizade, que me 

permite recolher, de forma gratificante, a excessiva homenagem que Vossa Excelência fez em 
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relação a minha pessoa. Do mesmo modo, quero agradecer ao Doutor Antônio Maria 

Cavalcante a manifestação que fez em nome da Associação Nacional do Ministério Público 

junto aos TCE's. O que fiz em relação ao Ministério Público, pelo apreço e pelo respeito que 

tenho à instituição, é por que sempre entendi, desde o banco da Faculdade de Direito, que o 

grande advogado da sociedade é o Ministério Público. Como Governador do Estado, no 

exercício do meu primeiro mandato, sempre defendi a tese de que o Procurador de Justiça não 

deveria ser escolhido pelo Governador, porque não entendia como um Procurador de Justiça, 

nomeado pelo Governador, poderia defender a sociedade, sem a influência política, inevitável, 

por ser alguém nomeado pelo Chefe do Poder Executivo. Meu respeito, portanto, ao Ministério 

Público junto aos Tribunais de Contas, bem como ao Ministério Público em geral, e, 

especialmente, ao Ministério Público no Pará. Quero, também, fazer uma referência ao Doutor 

Edílson Oliveira e Silva, Presidente da OAB, já que me honra com a sua presença neste 

encontro: minhas homenagens aos Advogados que um dia pensei exercer, mas, que a vida 

pública e a atividade política não me permitiram. Não consegui sequer participar de uma 

audiência e dirigir uma petição. Resta-me apenas a Carteira da Ordem dos Advogados do 

Brasil, porque o povo do Pará, benevolente comigo, resolveu que eu aceitasse uma procuração 

e, me permite a imodéstia, muito mais que um cliente ou um grupo de clientes, que eu pudesse 

transformar o povo do Pará no grande cliente dessa procuração, passada por intermédio das 

urnas, durante esses 28 anos de vida pública que acabo de completar há três (03) de outubro. 

Gostaria, nesta homenagem, cumprimentar a ação do Tribunal de Contas do Estado, que é 

fundamental não só na sua ação judiciária, mas, também, na sua ação técnica e pedagógica em 

relação à Administração Pública no Brasil. Em todos os níveis, é fundamental que, cada vez 

mais, os Tribunais de Contas do Brasil possam acompanhar não apenas a documentação 

meramente contábil apresentada pelo Ordenador da Despesa, mas a qualidade, o mérito dos 

programas de governo e de obras de governo. O papel dos Tribunais de Contas do Brasil, em 

todos os níveis, a partir do Tribunal de Contas da União até os Tribunais de Contas dos 

Municípios, é fundamental como garantia para toda sociedade de que o dinheiro público não 

só está, contabilmente, aplicado. Mas, que está, a nível de mérito, sendo aplicado de acordo 
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com os anseios e expectativas da sociedade brasileira. Gostaria de dizer, ainda, em relação a 

esta homenagem que aqui recebo - e foi dito pelo professor Elias Naif Daibes Hamouche e 

Doutor Ivan Barbosa da Cunha que recebi tantas outras comendas, que muito me honraram ao 

longo da vida pública - que ela tem, e repito, um sabor todo especial para mim, nesta data. É 

que, neste momento, recebo uma comenda que valoriza o nome de um dos maiores paraenses, 

que foi Inocêncio Serzedello Corrêa. Honra-me o fato de ser político e Serzedello Corrêa foi 

político: um político de vida trepidante a serviço do Pará e do Brasil. Honra-me, como 

político, receber uma medalha que tem como padrinho um político de importância histórica, 

não apenas para o Pará, mas, para todo o Brasil, que foi Serzedello Corrêa. O Tribunal de 

Contas Estado merece todos os elogios pelo fato de, em primeiro lugar das justiças, ter posto o 

nome deste prédio, que é sua sede, o de Serzedello Corrêa. Homenagem merecida por ter 

promovido todas as homenagens que fez a este grande paraense e brasileiro, trazendo seus 

restos mortais e colocando seu busto na entrada deste Tribunal, porque, Professor Elias Naif e 

meus amigos aqui presentes, quantos de nós, principalmente os mais jovens, passam pelas ruas 

desta cidade sem saber o porquê das suas homenagens. Eu mesmo, quando mais moço, quantas 

vezes passei pela Avenida Serzedello Corrêa sem saber, exatamente, quem tinha sido Serzedello 

Corrêa; quantos jovens passam pelas ruas de Belém, às vezes, admirados em relação a 

personagens da história de outros Estados e de outros países. Neste sentido, encontramos e 

perdemos nossa identidade histórica e cultural ao admirarmos os outros sem saber que nossa 

história abriga vultos admiráveis, como é o caso de Serzedello Corrêa e me permiti, aqui, 

apenas pelo gosto intelectual, já que sei que aqui estão presentes figuras que conhecem muito 

mais sobre Serzedello Corrêa. Mas, gostaria de refletir e dizer aqui, como homem público, que 

ele teve a coragem, como militar, de ser um dos primeiros a dirigir uma carta à Princesa 

Izabel, dizendo que o Exército brasileiro não devia se prestar para perseguir negros, 

afirmando que era favorável à Abolição. Era um gesto de coragem pessoal de um Oficial do 

Exército brasileiro e homem público, que ocupou tantos cargos de relevância, que foi o 

primeiro Governador Republicano do Estado do Paraná, que ocupou cinco Ministérios nesta 

República e teve responsabilidades das mais importantes no Ministério das Relações 
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Exteriores, Ministério da Agricultura, Ministério da Viação e Obras Públicas, Ministério da 

Fazenda, Prefeito do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. Como o Doutor Ivan Cunha disse 

bem: Curriculum muita gente pode ter, também faz parte das circunstâncias. Por outro lado, é 

importante, além dos cargos, a atitude tomada no exercício dos mesmos. Assim, o mais 

importante para a história não é ocupar apenas os cargos. Portanto, ele marcou sua passagem 

na história da Administração Pública do Brasil, no seu curto espaço de tempo como Ministro 

da Fazenda, com a preocupação em criar uma instituição que fiscalizasse os administradores 

públicos e os ordenadores de despesas, que fiscalizasse a aplicação do dinheiro público, 

levando-o a instituir o Tribunal de Contas no Brasil - talvez as gerações mais moças 

desconheçam isso e numa fase de desamor às vezes pelo nosso Estado. É importante que se 

proclame isto: foi um paraense que criou o Tribunal de Contas do Brasil! Somente esse gesto 

já bastaria para que fosse indelével registrar a passagem de Serzedello Corrêa na vida pública. 

Mais ainda, o seu afastamento da função de Ministro da Fazenda pelo fato de não ter aceitado 

que aquela instituição, que estava nascendo, pudesse ser comprometida, no início de sua 

história, pelo registro de um Contrato de um sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. E 

ele, auxiliar do Marechal de Ferro, Marechal Floriano, teve a coragem de entregar o cargo no 

momento em que o Presidente da nascente República brasileira, ainda, não entendia que 

pudesse haver uma instituição no Brasil que fosse superior à autoridade do Presidente da 

República. Mas, Serzedello Corrêa fez entender, no início da República, que há uma 

autoridade acima de qualquer governante, seja ele Presidente da República, Governador de 

Estado ou qualquer outro cargo que emana do interesse da sociedade organizada. Foi este 

gesto da entrega do cargo, entre tantos gestos importantes, talvez o mais marcante da vida 

pública de Serzedello Corrêa. Nós políticos e a história oficial, de um modo geral, não 

descemos a fundo, ficando apenas em prosa e verso, apenas ao lado fácil da vida pública dos 

homens públicos, mas, o historiador deve aprofundar o conhecimento histórico e, 

particularmente, só o pode fazer quando o tempo passa - ninguém escreve, concretamente, a 

história com seus contemporâneos e a história escrita com os seus contemporâneos é, de modo 

geral, eivada de passionalidades - e o tempo passou, referindo-me aqui, como outros se 
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referiram, a esse curriculum de homem público que foi Serzedello Corrêa. Por outro lado, sua 

vida não foi apenas flores no seu caminho, pois, depois daquele gesto, foi preso durante nove 

meses por determinação do Governo Federal, porque achavam que ele estava participando do 

Movimento anti-republicano. Entretanto, havia sido um dos maiores defensores constantes no 

sentido de que a República fosse instaurada no Brasil. E, pior do que isso, para registro aqui, 

outros personagens da história do Pará pagaram o preço das incompreensões, como foi o caso 

de Antônio Lemos e tantos outros que, só depois de passar do tempo, o historiador veio e 

restaurou a verdade histórica para as gerações posteriores. Ele teve, também, no seu Partido, 

aqui no Pará, em razão desse episódio, negada sua candidatura à Câmara dos Deputados pelo 

simples fato de ter ficado no ostracismo e em oposição ao Governo Federal. Mas, aquele 

homem, de tanta bravura e a caminho do exílio em Mato Grosso, saiu de lá representante do 

Estado de Mato Grosso na Câmara dos Deputados. Foi, também, deputado e Prefeito do Rio de 

Janeiro: a Praça Serzedello Corrêa, no bairro de Copacabana, consiste em mais uma justa 

homenagem. Quis dizer tudo isso ao Senhor Presidente, Senhores Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado e autoridades presentes, para registrar o sentimento com que recolho esta 

homenagem que me é prestada, pelo fato de que nós, políticos, de um modo geral, 

incompreendidos na sua época e no seu tempo, mesmo por que participamos deste 

contraditório que é natural na vida democrática -- há pessoas que gostam de mim, mas, 

seguramente, há, em razão da minha vida pública e política, pessoas que desgostam de mim e é 

natural que eu deva compreender, porque isso faz parte do processo, repito, do contraditório 

democrático. Quero, neste momento, Professor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, 

agradecer, penhoradamente, a oportunidade, que o Tribunal de Contas me deu, de ver aqui 

reunidas figuras tão importantes da Administração Pública do meu Estado: integrantes de 

outros Poderes do Estado e, acima de tudo, meus ex-auxiliares, meus amigos que aqui vieram 

participar deste encontro, no momento em que completo meio século. Eu que, até pouco tempo, 

me considerava um jovem, tenho hoje que me quietar, porque há o peso dos meus cinqüenta 

anos e é inevitável que se faça uma reflexão em relação a esse tempo que passou, mas, fico feliz 

de poder festejar os meus cinqüenta anos e os vinte e oito anos de vida pública, neste Estado. 
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Portanto, mais da metade da minha vida tem sido destinada à vida pública e fico feliz em 

poder, junto às autoridades e figuras maiores do meu Estado, neste momento, aos meus 

amigos, recolher esta manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Sou muito grato 

por isso, até porque vivo um momento de muita felicidade pessoal, não só por esta homenagem, 

mas, por haver recebido, no último dia três (03) de outubro, a maior homenagem que um 

homem público na sua terra pode receber, que é o julgamento popular. Saí destas eleições 

como o homem público mais votado e isto para mim, além dos atestados que o Tribunal de 

Contas do Estado tem me passado, em nome da Administração pública, a respeito das minhas 

gestões. Saio honrado e feliz, porque o julgamento maior que um homem público possa ter é o 

julgamento das urnas dos seus conterrâneos e isto eu obtive mais uma vez depois de ter 

deixado o Governo do Estado do Pará. Quero, meus amigos, agradecer o comparecimento de 

todos vocês e, de modo todo especial, quero agradecer ao meu pai, Laércio Barbalho, quem, 

evidentemente, é o responsável, junto com a Dona Joanelle Barbalho, pelo homenageado que 

aqui está, pelas lições que tem me dado ao longo da minha vida. Agradeço, ainda, a presença 

feliz, para mim, dos meus filhos Jáder e Elder. Quero dizer a vocês que na história poucos 

homens públicos tiveram a felicidade que tenho de receber, ainda em vida, a oportunidade de 

saborear, ou melhor, de ter o sabor da história: alguns, só o tempo permite que se faça justiça, 

e me permitam a imodéstia, em relação a sua atividade política. Nesta oportunidade, me 

permitam, neste improviso cheio de emoção, eu possa saborear, aqui na presença dos meus 

amigos, esta sensação que, ao completar cinqüenta anos de idade, se fosse para casa hoje, se 

tivesse que dar por encerrada hoje a carreira de homem público, eu teria de dizer: Meu Deus, 

muito obrigado, o Senhor tem sido profundamente generoso. Muito obrigado a todos! 

Finalmente, a Presidência concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS, que assim se pronunciou: Quero cumprimentar o 

Doutor DURBIRATAN BARBOSA, Presidente da Assembléia Legislativa, o Desembargador 

JOSÉ ALBERTO MAIA, representando neste ato o Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado, a Doutora MARÍLIA CRESPO, Procuradora Geral de Justiça, o Doutor ELIAS NAIF 

DAIBES HAMOUCHE, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Doutor 
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EDILSON SILVA, Presidente da Ordem dos Advogados Brasil - Sessão do Pará, Senhores 

Conselheiros desta Casa, Senhores Secretários de Estado, companheiro JÁDER BARBALHO, 

Senador eleito e homenageado neste dia, ex-Secretários, companheiros de Governo e demais 

autoridades, minhas Senhoras e Senhores: No programa, não estava para o Governador usar 

da palavra. No entanto, solicitei-a ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Doutor 

Elias Naif Daibes Hamouche, após ouvir o Doutor Jáder Barbalho, companheiro e amigo, 

usando da palavra, o que me fez recordar passagens da minha convivência com ele. Desde o 

primeiro Governo, ou melhor, na primeira eleição, em 1982, quando passamos a ter um 

relacionamento, passei a admirá-lo e daí começou uma amizade: Jáder, Governador, e eu, nas 

minhas atividades outras. Não pensava em entrar na vida pública, apesar do meu nome ser 

lembrado em algumas ocasiões próximas às eleições de 1990. Meu nome passou a ser 

lembrado com mais freqüência e as pesquisas indicavam um bom índice e, em nossas 

conversas, Jáder me incentivou, inclusive, a sair candidato ao Governo do Estado. Depois, em 

razão de não ter ainda decidido, Jáder me fez um convite para participar em sua Chapa como 

seu Vice-Governador. Assim, naquela oportunidade, numa conversa longa, disse que aceitava 

seu convite, porque via o seu retorno ao Governo do Estado como a possibilidade de termos um 

Pará retomando o seu desenvolvimento e atendendo, fundamentalmente, as necessidades dos 

mais humildes e menos favorecidos, em razão do que havia antes demonstrado na sua primeira 

Administração e suas duas passagens pelos Ministérios em que esteve à frente. Tivemos aquela 

eleição difícil, fomos eleitos juntos e começamos a trabalhar. Certa ocasião, em uma conversa 

com Jáder, ele me dizia: esta cadeira de Governador é uma máquina de moer gente. 

Companheiro Jáder! Naquele momento, não avaliava a extensão da máquina de moer gente, 

mas, hoje, sei o que é essa máquina de moer gente. Aqui, foi dito que o Governador não pode 

tudo. O Governador gostaria de poder tudo e sei que muitos sonhos o companheiro Jáder não 

pôde realizar, mas, muitos deixou encaminhados e outros pôde concluir. Venho, há pouco, da 

inspeção às obras da Macrodrenagem, Projeto este idealizado no primeiro governo de Jáder 

Barbalho, assinado o Contrato e iniciado as obras no seu segundo governo. Estávamos dando 

continuidade, exatamente, dentro do que imaginava, quando aceitei seu convite para beneficiar 
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o povo mais pobre do nosso Estado, neste caso, o povo de Belém do Pará, quando vai haver 

melhoria na qualidade de vida para 550.000 pessoas. Há dois dias, tivemos aqui a presença do 

Representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que veio inspecionar as obras da 

Macrodrenagem e, na avaliação feita, a obra está mais adiantada do que previa o próprio Banco. 

Isto nos deixa, particularmente, satisfeito, em que pese não termos tido do Governo Federal um 

real sequer de financiamento. Tudo que foi empregado como contrapartida do Estado do Pará o 

foi, exatamente, dos seus cofres, ou seja, repasse da Secretaria da Fazenda. Quando assumi o 

governo, no final de março, recebido pela Assembléia Legislativa e depois, num ato simbólico, 

recebendo a faixa de Jáder, falei, em meu pronunciamento, que daria continuidade naquilo que ele 

tinha iniciado, na maneira como via sua condução à frente do Governo e relacionamento com os 

outros Poderes, e não tem sido diferente este relacionamento harmonioso a que Jáder se referiu 

com os Poderes Judiciário e Legislativo, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará e dos Municípios. Tenho tido esta preocupação e mantido esta harmonia. Ao 

assumir o Governo, analisando a transição do Cruzeiro Real para o Real, com a implantação da 

Unidade Real de Valores e as medidas do governo, avaliei que poderíamos ter dificuldades 

maiores do que aquela que Jáder vinha enfrentando no Estado. Por este motivo, no dia 18 de abril 

passado, convidei todos os parlamentares do Estado do Pará, quando solicitei uma audiência com 

o Presidente da República, Doutor Itamar Franco, e lá estiveram me acompanhando os três (03) 

Senadores, Jarbas Passarinho, Coutinho Jorge e Almir Gabriel, treze dos dezessete Deputados 

Federais do nosso Estado e o Presidente da Assembléia Legislativa Deputado Bira Barbosa, que 

aqui invoco o seu testemunho. Naquela oportunidade, apresentei ao Presidente da República dois 

grupos de projetos, que denominei: Projeto I - projetos estratégicos, projetos estes que vêm de 

governos anteriores, inclusive, do Governo de Jáder Barbalho. Na ocasião, elenquei projetos 

emergenciais, inclusive, antevendo e mostrando as dificuldades que enfrentaríamos no Estado. 

Agora, já são decorridos sete meses e o Estado do Pará não obteve do Governo Federal um Real 

sequer, nem mesmo o financiamento que pleiteei junto ao Banco do Brasil, autorização esta que me 

foi concedida pela Assembléia Legislativa do Estado e que, inclusive, foi aprovado pelo próprio 

Banco do Brasil. Até o momento, mesmo com insistência, tendo tido reuniões com ex-Ministro 

Rubens Ricúpero, com atual Ministro Ciro Gomes, a verdade é que o Estado do Pará tem um 

tratamento discriminatório em relação aos outros Estados da Federação. O Estado do Pará não 
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tem o tratamento na mesma proporção com que contribuiu para a Balança Comercial brasileira. O 

Estado do Pará exportará, este ano, dois (02) bilhões de dólares, importando somente trezentos 

(300), contribuindo, assim, para a Balança Comercial em um (01) bilhão e setecentos milhões de 

dólares. No entanto, não tem tido este mesmo tratamento na proporção, repito, com que contribui, 

mas, isto não tem desanimado o Governo, mesmo enfrentando todas as situações adversas. Ainda 

há pouco, ouvindo Jáder falar, lembrava do discurso de Richard Nixon, por ocasião de sua 

renúncia, quando ele disse que o homem público tem que dar tudo de si e é exatamente o que eu 

tenho feito: o homem público não deve nunca entrar em pânico, enfrentando as situações. 

Exatamente por isso, que lembrei quando Jáder falou sobre muitos que gostam dele e muitos que 

não gostam. Neste sentido, Nixon disse: saibam que alguns podem te odiar, mas nunca os odeie, 

porque quem te odeia nunca vence e se você não odiar, vencerá. Finalizando, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, após agradecer as presenças honrosas de 

todas as autoridades, dos Senhores Membros do Ministério Público, dos dignos Auditores e de 

todas as demais pessoas que vieram se confraternizar com o Tribunal de Contas nesta Sessão 

Solene em homenagem ao Excelentíssimo Doutor JÁDER FONTENELLE BARBALHO, solicitou 

a todos que, de pé, ouvissem a execução do Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar. 

(Aplausos). Nada mais havendo a tratar, a Presidência declarou encerrada a sessão às treze horas 

(13h00min), e mandou que eu, ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES, Secretária, fizesse 

a presente ata. 

Belém, 27 de outubro de 1994. 
 
 
 
 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES  
Secretária 
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